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Navodila za sodelujoče vinarje - hotel Slon 

 

20. Slovenski festival vin, petek 17. in sobota 18. november 2017 
 
 

1. LOKACIJA IN URNIK FESTIVALA  

 
Slovenski festival vin bo letos potekal v Grand hotelu Union in hotelu Slon. Festivalske delavnice 
bodo potekale v GH Union.   
 
 

Festival bo oba dneva za obiskovalce odprt od 14:00 do 20:00. Uradna otvoritev festivala s pogostitvijo 
in razglasitvijo rezultatov festivalskega ocenjevanja vin in rezultatov projekta Lidlov mladi vinar, bo 
potekala v Unionski dvorani, prvi dan Festivala, in sicer v petek 17. novembra ob 13:00. Vse vinarje 
naprošamo, da se udeležite otvoritve, ki bo potekala približno 45 minut. Vabila za otovoritev boste prejeli 
tudi po pošti. Po koncu otvoritve Vas naprošamo, da se prestavite na svoja razstavna mesta. 
 

Prosimo Vas, da se najprej registrirate na festivalski recepciji hotela, kjer nastopate (vinarji/osebje, ki 
nastopate v hotelu Slon, se prijavite na tamkajšnji festivalski recepciji; vinarji/osebje, ki nastopate v 
Unionu, pa na festivalski recepciji v GH Union).  
  

2. DOSTAVA VIN V HOTEL SLON 

 
Zaradi omejitev pri dovozu do prireditvenega prostora v hotelu Slon, do katerega NE SMETE 
DOSTOPATI S SVOJIMI VOZILI, smo za razstavljavce, ki boste nastopili na prireditvenemu prostoru v 
hotelu Slon, pripravili navodila za dostavo vin, da bi Vam čim bolj olajšali dostavo vin do prireditvenega 
prostora.  
Vina dostavite osebno ali po pošti v naše skladišče na Likozarjevo ulico 14, 1000 Ljubljana. Vina 
lahko dostavite v času od srede 8.11. do srede 15.11. med 8.00 in 16.00 uro. Kontaktna oseba je 
Uroš Stojanovič, 040 606 019. Ob dostavi priložite tudi prevzemni list v dveh izvodih. Vina vas bodo 
na dan dogodka nato pričakala pri vašem razstavnem prostoru, za kar bomo poskrbeli mi. Vina lahko 
pripeljete tudi na dan festivala s seboj, vendar vam v tem primeru ne moremo pomagati pri njihovi 
dostavi v hotel, sami pa NE SMETE parkirati pred hotelom Slon, v nasprotnem primeru tvegate veliko 
denarno kazen mestnega redarstva, za kar ste odgovorni sami. Vino boste tako morali razložiti na eni 
od bližnjih ulic, nato pa ga prinesti do prireditvenega prostora.  
 
OZNAČITEV VIN  
V skladu z vašo prijavo oddajte vina, ki bodo namenjena degustacijam, delavnicam in arhivu 
(prostovoljno). Na vsaki škatli naj bo jasno označen namen in ime salona, v okviru katerega boste 
nastopili.  

Vina za degustacije na vašem razstavnem mestu označite s črko F in številko vašega 
razstavnega mesta (točna razporeditev vinarjev je objavljena na naši spletni strani 
www.slovenskifestivalvin.si ) 
 
Količino vin določite sami (priporočamo 12 steklenic po vzorcu). Rezervno količino vina lahko hranite v 
avtomobilu.  
 

označite s številko razstavnega mesta in črko A.  
 

te naknadno) 
prosimo, da po 3 steklenice posameznega vina oddajo ali ob dostavi vina ali ob registraciji na tehnični 
recepciji. Označite jih z črko D.  
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3. PRIHOD VINARJEV IN PREVZEM BADGEV, petek 17. november – od 11:30 naprej  

 
Vhod v hotel Slon je iz Slovenske ceste. Festivalski prostori bodo vidno označeni. Festivalska recepcija 
in blagajna bosta postavljeni v preddverju hotela Slon (desno od hotelske recepcije). Na istem mestu 
bo postavljena tehnična recepcija, kjer ob prihodu prevzamete službene priponke in zapestnice, ki Vam 
omogočajo vstop na festivalsko prizorišče. Kontaktna oseba je Špela Štokelj, 040 661 106 
spela@radost.si.  
 
Vinarji lahko prevzamete svoje službene priponke in prostore v petek, 17.11. od 11.30* naprej v  
hotelu Slon (pred tem so razstavni prostori zaprti!). PROSIMO za pravočasen prihod v izogib gneči 
pri registraciji! Drugi dan festivala se recepcija odpre ob 12. uri (ponovna registracija za vinarje, ki 
nastopate oba dneva ni potrebna, na tehnični recepciji prejmete le novo zapestnico, za vinarje, ki 
nastopate samo v soboto je potrebna registracija na tehnični recepciji hotela Slon).  *Za razstavljavce 
Salona Okusi Vipavske se v petek recepcija odpre ob 12. uri. 
 
Službene priponke so uradni dokument/uradna identifikacija sodelujočih za vstop na Festival. 
Organizator je upravičen do preverjanja identitete, zato vas prosimo, da imate seboj en osebni 
dokument. V primeru menjave osebja za vašo mizo, lahko priponko za novo/drugo osebo dobite na 
podlagi vrnjene 1. priponke in zapestnice.  
  

POMEMBNO!  
Zadnji rok za oddajo imen za službene priponke (za tiste, ki tega še niste storili) je nedelja,  
12. november 2017. Imena sporočite na uross@radost.si. V kolikor podatkov ne boste oddali, bo 
registracija potekala dlje.  

 
Parkiranje je proti plačilu možno v garaži Grand hotela Union za sodelujoče, ki ste parkirno mesto 
rezervirali v elektronski prijavi, bo le-to rezervirano in označeno. Ob vstopu v garažo vzamete 
parkirni listek, plačate pa na hotelski recepciji. Vinarjem, ki parkirnega mesta niste rezervirali v garaži 
GH Union priporočamo, da parkirate v bližnjih garažah - TRDINOVA in KONGRESNI TRG.  
 
Naknadne rezervacije parkirnega mesta v garaži GH Union na žalost niso možne, saj je garaža polno 
zasedena. Priporočamo parkiranje v eni izmed zgoraj napisanih garažnih hiš. 
 
 

4. POMEMBNA NAVODILA 

 
Vsi sodelujoči so dolžni upoštevati navodila organizatorja prireditve. 

 
Vinarji morate v skladu z razpisnimi pogoji poleg plačila prijavnine zagotoviti zadostno količino 
posameznih vin za degustiranje vinskih vzorcev oba dni festivala na svojih degustacijskih prostorih in  
vino za delavnice (po 3 steklenice) v kolikor bo le to izbrano in dogovorjeno s strani vodje delavnice. 
 
Delovni prostor vinarja je za in ne pred degustacijsko mizo. 
 
Na degustacijskem prostoru mora vinar zagotoviti: 

 stalno prisotnost pooblaščene osebe na razstavnem prostoru; 

 vinski odpirač za svojo uporabo; 

 stalno ponudbo svojih vin in sodelovanje s servisno službo festivala (kozarci, čistoča); 

 v primeru prodaje, vse potrebno za zagotavljanje spoštovanja zakonitosti (izdaja računov) in 
označitve steklenic (nalepke za označitev steklenic čez zamašek dobite na tehnični recepciji) 

 dodatno obeležitev blagovne znamke vin (prospekti in vizitke) v okviru možnosti, ki jih dopušča 
degustacijski prostor. Uporaba panojev - pingvinov ni dovoljena.  

 

mailto:spela@radost.si
mailto:uross@radost.si
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Na Festivalu vinar ne sme: 

 ponujati in promovirati vina, ki niso uradno prijavljena in 

 s svojim ravnanjem motiti drugih sodelujočih vinarjev. 
 
Vinarju, ki krši ta določila, lahko organizator prepove nadaljnje sodelovanje na Festivalu brez 
povrnitve vplačane prijavnine ali kake druge odškodnine.  
 
Organizator bo zagotovil: 

 degustacijsko mizo z ustreznim pokrivalom (prtom) in dva stola; 

 namizne hladilne posode (če jih boste potrebovali),   

 vodo na vsaki degustacijski mizi za spiranje kozarcev; 

 promocijsko vodo za pitje za razstavljavce in obiskovalce; 

 odlivalne posode; 

 nevtralno krušno pecivo na vsaki degustacijski mizi; 

 enotne napise vinarja na degustacijski mizi s številko vinarja v katalogu; 

 kozarce za obiskovalce – kavcija; 

 kozarce za vinarje – kavcija. 
 
Vinar oz. razstavljalec finančno odgovarja za škodo povzročeno na inventarju, za katero bomo 
ugotovili, da je nastala v času prireditve. 
 

5. CENE VSTOPNIC  

 
Redna cena enodnevne vstopnice je 30 €*, v predprodaji do 11.11. pa 25 € (prodaja vstopnic v 
predprodaji: www.eventim.si in prodajna mesta v sistemu Eventim Si). Letos so študentje deležni 
posebnega popusta in sicer  je cena študentske vstopnice le 15€. 
 

*Vstopnica vključuje dnevni vstop na 20. Slovenski festival vin, uraden festivalski katalog, pokušino vseh 
vin in dva (2) degustacijska kupona za degustacijo na kulinaričnem delu festivala, ter ob predhodni 
prijavi možnost udeležbe na festivalskih delavnicah. Cena dvodnevne vstopnice je 50 €.  
 

6. VSTOPNICE ZA POSLOVNE PARTNERJE 

 
Cena nastopa na festivalu VKLJUČUJE 3 ali 5 brezplačnih poslovnih vabil (prejmete jih po 
elektronski pošti) za vaše poslovne partnerje iz vrst gostinskih delavcev in trgovcev. Vstop s 
poslovnimi vabili je možen oba dneva festivala. Dodatno porabljene voucherje, ki jih lahko izpolnite 
na spletu, vam bomo zaračunali po dejanski porabi in po znižani ceni 20 €. Vse napotke glede tega 
ste že prejeli v posebnem elektronskem sporočilu. Za kakršnakoli vprašanja glede poslovnih vabil se 
obrnite na Alja Žorž, 041 520 465. 
 

8. KONTAKTI 

 
Direktor: Rado Stojanovič, 041 620 696, info@radost.si 
 
Komuniciranje prireditve, delavnice in odnosi z javnostmi 
Nina Levičnik, 031 607 060, pr@radost.si 
 
Odgovorna za vinarje, registracijo in logistiko 
Uroš Stojanovič, 040 606 019 uross@radost.si  
Špela Štokelj, 040 661 106 spela@radost.si  
 
 
 

http://slovenskifestivalvin.si/festival/informacije/www.eventim.si
mailto:info@radost.si
mailto:pr@radost.si
mailto:uross@radost.si
mailto:spela@radost.si
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Odgovorna za kulinariko 
Vanja Mramor, 041 715 543, vanjam@radost.si 
 
www.slovenskifestivalvin.si   
FB: slovenskifestivalvin & radostne prireditve  
 
 
 
 
Lep pozdrav in kmalu nasvidenje na Festivalu!                                 
 
Ljubljana, 10. november 2017 

 
Rado Stojanovič, direktor  

 

mailto:vanjam@radost.si
http://www.slovenskifestivalvin.si/

